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Otwarte zawody strzeleckie 

„ZAPOMINALSCY W AKCJI” 

 Zawody z udziałem obserwatora ŚZSS w Katowicach. 

Zawody tylko dla posiadaczy licencji PZSS 
 

Organizator:    TS „TEMIDA” Zabrze, 

Termin i miejsce:   21.12.2019r.,  strzelnica MOSiR Zabrze ul Matejki 6,  

       

Warunki uczestnictwa:   W zawodach mogą brać udział TYLKO i  

     WYŁĄCZNIE OSOBY POSIADAJĄCE WAŻNĄ  

     LICENCJĘ STRZELECKĄ PZSS NA 2019r. 
 

Godzina 10.00 do 12.00 ---Konkurencja „PISTOLET” -ilość uczestników do 50 osób. 

     1.Pistolet kal.5,6mm,tarcza „olimpijska”,odl.20m.,5  

     strzałów ocenianych,czas 2 min.- postawa z wolnej reki 

     lub oburącz, bez strzałów próbnych. 

     2.Pistolet kal.5,6mm,tarcza „olimpijska”,odl.20m.         

     5 strzałów ocenianych,czas 1 min.- postawa z wolnej reki

     lub oburącz, bez strzałów próbnych.                                                  

     3.Pistolet kal.5,6mm,tarcza „olimpijska”,odl.20m.,5  

     strzałów ocenianych,czas 30sek .- postawa z wolnej reki 

     ręka „silna”,bez strzałów próbnych. 

     4.Pistolet kal.5,6mm,tarcza „olimpijska”,odl.20m.,5  

     strzałów ocenianych,czas 30sek .- postawa z wolnej reki 

     ręka „słaba”,bez strzałów próbnych. 
 

Godzina 12.00 do 13.00 ---Konkurencja „KARABIN” -ilość uczestników do  40 osób. 

     5.Karabin kal 5,6mm,(repetier lub automat)tarcza  

     KBKS,postawa stojąc,5     

     strzałów ocenianych , czas 1 min.,odległość   

     20m,przyrządy celownicze dowolne, bez strzałów  

     próbnych. 

     6.Karabin kal 5,6mm,(repetier lub automat)tarcza  

     KBKS,postawa stojąc,5     

     strzałów ocenianych , czas 30 sek.,odległość   

     20m,przyrządy celownicze dowolne, bez strzałów  

     próbnych. 
 

Godzina 13.00 do 14.00 ---Konkurencja „STRZELBA” (śrut)-ilość uczestników do  30 osób. 

     7.Strzelba kal 12mm, odległość 20m,2 strzały  

                  postawa STOJĄC ,czas mierzony timerem,tarcza „S-3” 

sylwetka 

     O miejscu decyduje FACTOR,tj. wynik  podzielony przez 

     czas.        

     8.Strzelba kal 12mm,odległość 20m,2 strzały  

             postawa KLĘCZĄC ,czas mierzony timerem,tarcza S-3 

      sylwetka. O miejscu decyduje FACTOR,tj. wynik  

     podzielony przez czas. 
 

 



 

Inne:     Obowiązują zasady bezpieczeństwa strzelań   

     PZSS/IPSC,zacięcia i niewypały we własnym zakresie. 

     Przyrządy optyczne do obserwacji przestrzelin   

     niedozwolone.  

     Opłata startowa 20zł od konkurencji. Płatna na miejscu

     Organizator przewiduje możliwość użyczenia broni i amunicji 

     za odpłatnością. 10zł od konkurencji 

     Informacje dodatkowe:Bohdan Żyła tel 502 324 200 

     Podane godziny są orientacyjne. 

Rejestracja SMS:   Tel: 502 324 200 w formule:NAZWISKO imię,klub ,oraz 

     numery konkurencji. Np:KOWALSKI Jan,TEMIDA,  

     1,2,3,4,5,6,7,8.  

     Zakończenie rejestracji 19.12.2019r. godzina 18.00. 

            

      

 

              

         prezes 

       -B.Żyła-                 

 

            23.11.2019 

 


